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משימת הסבת הספינות לתפקידן כספינות מעפילים
ערך :צבי בן-צור
המשימה הנחשקת ביותר בעיני פעילי השטח של מפעל ההעפלה ,במיוחד בקרב אנשי הפלי"ם
וה'גדעונים' ,הייתה ללוות הפלגת מעפילים .1אך את רוב הפעילים העסיקו מיגוון משימות אחרות ,פחות
"יוקרתיות" אבל לבטח לא פחות חשובות – אחת הבולטות בהן הייתה הסבת הספינות ש'המוסד לעליה
ב' רכש לייעודן כספינות מעפילים (משימה שכונתה בזמנו 'הכנת אוניות') .בין העוסקים במלאכת ההסבה
בלטו שניים שהתמחו בנושא ועמדו בראש פרויקטי הסבה רבים :פעיל 'המוסד' גדעון "גדע" שוחט שפעל
בצרפת ואיש הפלי"ם אברהם זכאי שפעל באיטליה .לצערנו אין בידנו עדות מפורטת/אישית על פועלו של
גדע ,אך ישנה עדות מפורטת/אישית על פועלו של אברהם – היא עומדת במרכז הכתבה כאן ונותנת
תמונה טובה על פן הסבת הספינות במסגרת המפעל והתנאים בהם הפליגו המעפילים .להשלמת
התמונה הקורא מופנה גם לעדותו של פנחס "קיפי" קפלן על פעילותו בהסבת הספינות 'קדימה' ו'טירת
צבי' ,2ולעדותו של יהודה "פרא" בן-צור על הסבת הספינה "הזיבלה" (שנטלה חלק בהפלגת ה'כ"ט
בנובמבר' ומאוחר יותר ביצעה את הפלגת 'לקוממיות') המופיעה בסוף הכתבה.
גדעון "גדע" שוחט 3עמד ,מתחילת  ,1947בראש ה"חוליה להכנת אוניות" בדר' צרפת ,שבסיסה היה
מחנה 'סן ז'רום' שבאזור מרסיי (הבסיס הראשי של 'המוסד לעליה ב' בדר' צרפת) .הוא ניצח בתפקידו
זה על מלאכת הכנת הספינות הבאות' :המעפיל האלמוני'' ,חיים ארלוזורוב'' ,תיאודור הרצל'' ,שאר
ישוב'' ,יהודה הלוי'' ,שיבת ציון' ו'גאולה' .באוג'  1947הפליג גדע עם ה'פאן יורק' ('קיבוץ
גלויות''/קוממיות') ממרסיי לנמל קונסטנצה ,רומניה ,שם עמד בראש צוות ההתקנות שהכין את 'הפאנים'
לקליטת אלפי מעפיליהן .הוא סיים את פועלו במסגרת 'המוסד' כאשר הפליג ע"ג 'קיבוץ גלויות' בתפקיד
מלווה .בין אלו שעסקו בלוגיסטיקה של הכנת ספינות וציודן בדר' צרפת יש להזכיר גם את חנן גייסמר,
איש המוסד ,והאחים ג׳ו ואלברט בהרליה ( ,)baharliaיהודים צרפתים בעלי חברה לאספקת אוניות
שנרתמו לעזרת המוסד לעליה ב'.
אברהם זכאי ,המפקד הראשון של הפלי"ם ,הגיע לאיטליה באוג'  ,1946במטרה ללוות הפלגת מעפילים
בודדת ולחזור לתפקידו הקודם .אך ליהודה ארזי ,אז ראש שלוחת 'המוסד' באיטליה ,היו תוכניות אחרות
בשבילו .תחילה הטיל עליו לפקד על המחנה במג'נטה( 4הבסיס הראשי של המוסד באיטליה) ובדצמ'
 1946מינה אותו כאחראי על הסבת ספינות לספינות מעפילים וציודן לקראת הפלגתן .להלן תאור פועלו
בתפקיד ,הלקוח מהספר "אברהם זכאי – בן הארץ והים" שהביאה לדפוס מרים זכאי (אישתו של
אברהם) ב:2001-
" ...בדצמבר  ,1946יהודה ארזי פנה אלי והודיע שעלי לנסוע ללה-ספציה ,על מנת להכין את האונייה 'אלברטינה'
להפלגה.
ארזי ציין ,שעלי לנסוע לכמה ימים בלבד ,אבל שהותי שם התארכה מעל למצופה .שהיתי במקום מדצמבר 1946
ועד פברואר  ,1948סוף תקופת שירותי באיטליה.
בתחילה העבודה התנהלה בלה-ספציה ולאחר מכן גם בוונציה.
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הקש כאן לכתבה "המלווים – עמוד תווך של מפעל ההעפלה"
2
הקש כאן לכתבה
3
מתוך ויקיפדיה " :היה טייס בחיל האוויר הבריטי ,אל"ם בצה"ל ,ממקימי חיל האוויר הישראלי בו שירת כטייס תובלה ,שגריר ישראל
במדינות אפריקה ,בנם של ישראל ומניה שוחט ואביה של אלונה איינשטיין (אשתו של אריק איינשטיין)" .התאבד עקב דיכאון בגיל 53
(סוף .)1966
4
הקש כאן לכתבה "בסיס א' במג'נטה"

אתר הפלי"ם ההעפלה והרכש

2
בין האניות הגדולות שהכנתי בלה-ספציה היו 'פרזידנט וורפילד' ,ששמה הוטב ל'אקסודוס' ' -יציאת אירופה תש"ז',
וה'פאן-קרסנט' ,שאותה הכנתי בוונציה .כמו כן ,הכנתי מספר אניות קטנות יותר.
לה -לספציה היה בסיס פעולה של 'המוסד לעליה ב' .משם ומנמלי הסביבה הפליגו אניות בדרכן ארצה .את המקום
הזה גילה יהודה ארזי ומצא אותו מתאים לפעילות שלנו שם.
ליד העיר לה-ספציה נמצא נמל 'פורטו-ונרה' ,אחד מבסיסי הצי האיטלקי המפורסמים .פורטו-ונרה ,הנו מפרץ קטן
ומקסים .מקום זה מצא חן בעיניו של מייג'ור בריטי בשם לט .מייג'ור זה ,שרת במשרד לביטחון שדה של הבריטים
ועמד בראש רשת המודיעין שלהם .תפקידו היה לבלוש אחרי הפעילות שלנו בכל הסביבה ולכן שכר ווילה במקום
אסטרטגי זה ,שעל מדרון ההר ,מעל המפרץ והמספנה משם אנחנו פעלנו.
אלדו רוסטיני ,עיתונאי איטלקי ,היה עוזרו של המייג'ור ובין היתר ,היה 'האיש שלנו' ,שגוייס במסווה מתורגמן על
ידי עדה סרני ויהודה ארזי ,עוד לפני בואי ללה-ספציה .מאלדו רוסטיני האנשים שלנו נהגו לקבל מידע אמין ואיתו
נהגנו להעביר למייג'ור הבריטי ,מידע מסונן ומכוון.
כאשר הזהירו את יהודה ארזי מפני המייג'ור ,הגיב ואמר ,שלדעתו המייג'ור יבלוש אחרינו בכל מקום ,רק לא
במספנה שמתחת לחלונו ומתחת לאפו.
כאשר הגעתי ללה-ספציה השתכנתי בפורטו-ונרה ,באותה ווילה עצמה ,שבעבר גר בה המייג'ור הבריטי".
" ...בתקופת שרותי בלה-ספציה ,נעזרנו ברב-חובל איטלקי ,בשם מריו קנדה ( ,)Mario Kandaשהיה מפקד
צוללת איטלקית.
ביום בהיר אחד נכנס מריו קנדה ל'מרכז לגולה' במילנו ,שם הייתה ממוקמת מפקדת 'המוסד לעליה ב' ואמר:
'שמעתי שאתם עוסקים בהעפלה .אני ימאי איטלקי ,מפקד צוללת ובאתי לעזור'.
מריו מצא חן בעיני ארזי ,שהתרשם כי הבחור דובר אמת ואינו איש משטרה .לאחר בדיקות ביטחונית התברר,
שאכן תוכו כברו .מריו ומשפחתו עברו לגור בווילה ,שבה התגורר המייג'ור הבריטי.
ברשותו של מריו הייתה ספינה קטנה בשם 'נוריס' ,שנשאה על סיפונה מאתיים ועשרים איש וכשהגיעה לארץ,
נתפסה בשעה שהמעפילים כבר ירדו ממנה [הערת מערכת :מדובר בספינה 'וינגייט'; מעפיליה לא ירדו ממנה לפני
שנתפסה אלא נתפסו ונשלחו למעצר במחנה עתלית].
המספנה ,שבה הכינונו את האוניות ,הייתה מספנה קטנה ,במרחק כחצי קילומטר מהווילה של המייג'ור.
לאנשי הכפר ,המספנה בה הם עבדו ,הייתה מקור פרנסה נוח וטוב .המשכורות שלהם היו טובות והם עשו
עבודתם נאמנה ,על מנת לשמור על מקור פרנסתם ,וזאת בזמן שבמשק שררה אבטלה.
יתכן ,שאנשי הכפר הזדהו ,במידת מה ,עם סבל היהודים ניצולי השואה ,אבל מבחינה מסוימת היו מרוצים מעצם
העובדה ,שהפליטים עוזבים את איטליה ולא יסכנו את פרנסתם בעתיד .ומלבד זאת ,יתכן שהעריכו אותנו על כך,
שאנו נלחמים על זכויותינו להשיג עצמאות.
היחסים עם מנהל המספנה היו תקינים ועם הזמן הגיעו ליחסי חברות אישית ,בעוד שעם הפועלים כמעט ולא היה
לנו קשר ,בעיקר מטעמי ביטחון.
שיירות המזון והדלק נהגו להגיע למספנה במכוניות צבאיות של היחידות הארץ-ישראליות ,כאן העמסנו על
האונייה את הציוד ובמקום הזה עלו עליה גם המלווים .מהמספנה האוניות המצוידות ,יצאו לבסיס ,שבו העלו
עליהן את העולים .הבסיס היה ממוקם בשפך הנהר 'מגרה' ,שעת הפלגה אחת מפורטו-ונרה.
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הודות לעומק המים ,האונייה יכלה להתקרב סמוך מאוד לחוף .תושבי המקום שיתפו פעולה וסייעו לנו להעביר את
הפליטים ,כמי שפניהם למחנה נופש ,אבל למעשה העבירו את הפליטים למקום בו עגנה האונייה.
כל זה התרחש מתחת לאפו של המייג'ור הבריטי ,שראה הכל ,אבל לא העלה על דעתו שזה יכול להתרחש .כך
הפליגו כארבעת אלפים איש 'מבוקה-דה-מגרה'".
" ...בתחילת עבודתי בפורטו-ונרה לא שלטתי בשפה האיטלקית ,לכן ,מריו קנדה ,שהיה האיש שלנו במקום ,ריכז
בידיו את עיקר הסמכויות ,למעט הכנת כלי השייט עצמו ,כי הכנה זו הייתה באחריותי הבלעדית .במידה והייתי
זקוק לדבר מה ,הייתי פונה למריו ומשום הקשר שנוצר בינינו ,לא הייתה לי כל בעיה לפנות אליו וגם לא התעוררה
כלל השאלה ,מי מאתנו נותן את ההוראות למי .במשך הזמן הועברו אלי כל הסמכויות.
העבודה במספנה הייתה קשה ומייגעת ,כי לא הייתה מסגרת קבועה של שעות עבודה מוגדרות.
כאשר הגיע אלינו כלי שייט ,שהיה עלינו לסיים את הכנתו בהקדם האפשרי ,הימאים שהיו במקום הושיטו יד
לעזרה.
היו תקופות ,שבין הכנת אונייה אחת לשנייה ,הייתה רגיעה בעבודה ,שעשויה הייתה להמשיך ימים ולעיתים
שבועות.
בכל פעם ,כאשר הגיע אונייה לצורך הכנה והסבה ,היה הדבר מתקן את המאזן במתח העבודה .אמנם הנוף
שבמקום היה קסום ויפה אבל האפשרויות לניצול שעות הפנאי ,היו מצומצמות .ולפיכך שני ימאים ונהג הספיקו לנו
כדי לשבת ולספר צ'יזבטים ולשמוע חדשות מהעולם הגדול ומהארץ ,שהגיעו אלינו דרך מילנו .העניין הרב והסיפוק
בעבודה ,היו עבורי פיצוי אדיר על הקשיים במקום" .
* * *
" ...לפנינו ניצב אתגר לתכנן ולנצל כל פיסת נפח באונייה .כאן במספנה אמורים היינו ליצור מקומות לינה
מקונסטרוקציות עץ וברזל ,שלא כמו באניות אחרות ,בהן השתמשנו בערסלים לצורך זה.
לבניית קונסטרוקציות אלה ,הייתה דרושה לוגיסטיקה שלמה וזאת על מנת למצוא את הסידור האופטימלי כדי
להכניס מקסימום מיטות לאונייה ויחד עם זאת לשמור על תנאים נאותים מינימליים עבור העולים.
נוכל להמחיש את הצפיפות הרבה ששררה באונייה ולהבין אותה ,אם נתייחס למידות המיטה שהייתה  1.65מ'
אורך 40-50 ,ס"מ רוחב ,ורק  40-50ס"מ הפרידו בין כל קומת מיטות .היו אניות ,בעלות שבע קומות באלה.
היה עלינו לקחת בחשבון כמה גורמים בזמן שטיפלנו בנושא מקומות לינה לעולים באונייה ,כמו למשל ,יצירת
שבילים לירידה נוחה מהמיטות .מלבד זאת ,לקחנו בחשבון גורמים נוספים כגון ,קצב העמסת הציוד על כלי
השייט ,העלאת האנשים בקצב מזורז לאונייה ,מהלך החיים במשך ההפלגה ,קצב פריקת האונייה והורדת
המעפילים.
בחלקן הספינות שהסבנו ,היו ספינות משא ובחלקן היו אניות מלחמה ישנות .אניות אלה לא היו בנויות להובלת
נוסעים ולכן ,היינו צריכים לפנות את המחסנים ולהסב אותם למקומות לינה .עקב כך היה צורך ליצור פתחי אוורור
נוספים.
הסידור וההתקנה של הערסלים באניות ,כפי שהיה במג'נטה ,היה יותר נוח ויותר יעיל ,מאשר דרגשי עץ עם
קונסטרוקציות ברזל ,שהשתמשנו במספנה בלה-ספציה ,על אף שמידות הערסלים היו קטנות מאד והאנשים היו
צריכים להכנס לתוכם בזחילה.
לא תמיד הייתה אפשרות לעולים לצאת לסיפון ,מחשש שהבריטים יגלו אותם .על הסיפון היו מספר מועט של
מתקנים סניטריים .בעיית השירותים הסניטריים באניות ,הייתה תמיד בעיה כואבת ,כי לא היו מספיק מתקנים,
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ולצורך זה היה עלינו להוסיף מבנים על הסיפון .מלבד זאת ,היו על הסיפון מספר מיטות אשפוז ,חדר ניתוח וחדרי
לידה ניידים.
כמות המזון והמים הייתה מוגבלת בהתאם לגורמי נפח האחסון ומשקל המזון .לכן ,חייבים היו להסתפק ב'לחם
לחץ ומים במסורה' ,כמו למשל לאכול צנימים קלי משקל במקום לחם ולהתרחץ במי-ים ,כי את המים המתוקים
שמרו לשתיה בלבד .התנאים ההיגייניים לא היו קלים .היו אנשים שחלו ,היו לידות והיו גם מקרי מוות .על אף
התנאים הקשים ששררו באניות ,שמרו העולים על רוח טובה ולא איבדו תקווה.
ארגון החיים על האונייה התנהל על ידי המעפילים עצמם .הם היו מאורגנים בינם לבין עצמם לכיתות ומחלקות.
מפקדי הכיתות והמחלקות עסקו ,בין היתר ,בפתרון בעיות אישיות ,שהתעוררו בקרב המעפילים .הם חילקו את
המזון והפעילו את המטבח.
מפקדי האניות היו אנשי הפלי"ם .הם היו ממונים על ביטחון האונייה והיו אחראים על הקשר עם ה'מוסד' ,בעוד
שעל הקשר האלחוטי היו ממונים ה'גדעונים' .בזמן התכנון עמדו לפני ,בין היתר ,בעיות טכניות כמו מיקום מחסני
המזון באונייה ,והגישה אליהם .צריך הייתי לדאוג שהגישה אל מחסני המזון תהיה נוחה ,אבל לא נוחה מדי עבור
כל דיכפין.
דרישה זו לא תמיד הייתה קלה לפתרון .ההצלחה הייתה תלויה במבנה האונייה ,כמו כן במספר ימי המזון
שצריכים היינו להכין להפלגה.
כאשר ראינו ,שאין באפשרותנו לנצל מקומות פנויים עבור מיטות ,ניצלנו אותם עבור מחסנים ועבור יחידות הקשר
האלחוטי ,שלא תמיד זכו לתנאים טובים ונוחים.
לרוב ,נאלצתי להגיע לפשרות ולנצל באופן יעיל ביותר את כל האפשרויות הקיימות.
כאשר הסבנו את אניות המשא לאניות מעפילים ,היינו אמורים לדאוג שלא לשנות את צורתה החיצונית של
האונייה .האונייה הייתה חייבת להשאר כפי שהיא ולהראות אניית משא לכל דבר.
אתגרים אלה שיוו לעבודתי עניין רב ,חידדו את המחשבה ואת החושים".
* * *
" ...היום מתוך הסתכלות מקצועית בעיני מהנדס בניין אניות [אברהם נסע בקיץ  1949ללימודים אקדמיים
בארה"ב וקיבל תואר של מהנדס בניין אוניות] ,ודאי הייתי פוסל ספינות כאלה לצאת לים [אברהם מתייחס לספינות
העץ היחסית קטנות ,שהיו הספינות הנפוצות ששימשו את ההעפלה עד אביב  ,1947עת חלה במפעל ההעפלה
"מהפכת" האוניות הגדולות שהגיעו מאמריקה] ,משום שלא היו כשירות להפלגה .אבל באותה תקופה ,כשהכנתי
את הספינות ,למרבה המזל ,רוב האניות הגיעו בשלום לחוף.
למעשה ,ברגע שהספינה עזבה את המספנה ,תפקידי המוגדר והרשמי הסתיים ,אבל מבחינת תחושת האחריות,
עבורי ,העבודה לא הסתיימה עם יציאת הספינה מהנמל ,אלא היא הסתיימה אך ורק ברגע שקיבלתי את ההודעה,
שהספינה הגיעה ליעדה ושהכל פעל כשורה.
באותה תקופה היו כלי שייט שעמדו למכירה .כלי שייט אלה נבנו עוד לפני מלחמת העולם השנייה ועלי הוטלה
האחריות להציג תכנון ראשוני ולבדוק את כלי השייט האלה ,את האחריות הזאת נשאתי מתוך סיפוק ושמחת
העשייה .האונייה היחידה ,שנבנתה עבורנו באותה תקופה ,הייתה האונייה 'פיאטרו' ,שקנינו אותה בשלבים
הראשונים לבנייתה ואנחנו התאמנו אותה לצרכינו".
לקראת קיץ  , 1947בד בבד עם השינוי שחל בסוג כלי השייט האיטלקיים ,החלו להופיע בפורטו-ונרה כלי שייט
אמריקאיים ,כלים שהתבלטו בצורתם ובגודלם.
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" ...כלי השייט האמריקאים הראשונים שהגיעו [לקראת קיץ  ]1947היו 'התקווה' ו'אקסודוס' .להסב את האוניות
האמריקאיות היה מסובך יותר ,במיוחד כאשר נדרשנו לבצע בהן תיקונים .עובדי המספנה האיטלקים לא היו
מסוגלים לבצע עבודות אלה ואי יכולתם זו עיכבה את העבודה .למזלנו ,מקרים כאלה לא היו רבים ,כי בדרך כלל
האוניות האמריקאיות היו תקינות [האוניות האמריקאיות הוכשרו להפלגה עוד בארה"ב ,טרם הפליגו לים-התיכון;
ההכשרה בארה"ב לא כללה הסבתן למשימת הובלת מעפילים].
בעייה נוספת שהתעוררה ,עם בואן של אוניות אלה ,הייתה בעיית הגנבות .יש לציין שהיקף הגנבות לא היה גדול
ויתכן שהיו מעורבים בזה הצוותים הזרים של האונייה.
בתקופה שעדה סרני קיבלה את הפיקוד על ה'מוסד לעליה ב' באיטליה ,חל שינוי ביחס השלטונות האיטלקיים
לענייננו ושינוי זה הכביד על פעילותנו במקום .הבריטים החלו ללחוץ על שלטונות רומא .עובדה זו הקשתה מאד
על עבודתה של עדה עם השלטונות האיטלקיים .הבריטים החמירו במאבקם נגד העלייה וכתוצאה מכך נכנסנו
למתח שהורגש בקצב עבודתנו שם .המצב החריף ונעשה קשה יותר מבחינת רגישות השלטונות האיטלקיים
לעניין.
עם עזיבתו של ארזי עזבו גם אחרוני יחידות התובלה ,שעבדו בשיתוף עם ה'מוסד לעליה ב' .עזיבתם השפיעה על
תחושת הביטחון שלנו באשר לסודיות העבודה .יש להודות ,שחיינו בהרגשת מתח ,זו לא הייתה הרגשה שלי
בלבד ,אלא גם של מריו קנדה ,יהודה ארזי ושל עדה סרני.
אחת האניות שהופיעה בלה-ספציה והסבה תשומת לב וסקרנות רבה בקרב תושבי הכפר ,הייתה אניית הנהרות
'פרזידנט וורפילד' ,שנרכשה בארה"ב ושלימים הסבו את שמה ל'אקסודוס' ' -יציאת אירופה תש"ז' .ה'אקסודוס'
הייתה אונייה שלישית בגודלה אחרי שתי אניות 'הפאנים' .כל ימאי שראה אונייה זו הרגיש שכאן מתרחש משהו
מיוחד .צוות האונייה היה ברובו אמריקאי שכלל מתנדבים יהודים ולא יהודים ובחלקם היו אירופאים.
עליתי על האונייה וחיפשתי את הקפטן וכאשר הצביעו לי עליו ,ראיתי בחור קטן ,עם מכנסי חאקי ,חולצה פרומה,
ולא היה זה אחר ,אלא אייק אהרונוביץ ,איתו הייתי בתנועת הנוער 'מחנות העולים' .זו הייתה פגישה מרגשת".
עלי הוטלה האחריות לטפל ולהכין את ה'פרזידנט וורפילד' להפלגה .אונייה זו אמורה הייתה לקלוט מעל ל4500-
עולים .תוך כדי הכנה התעוררו בעיות מסוג שלא הכרנו קודם לכן.
אונייה זו הייתה חריגה לא רק בגודלה ,אלא גם בצורתה.
בכל האניות שבאו מאמריקה היו מחסנים מלאי מזון וסיגריות .הצוות האמריקאי מכר את הסיגריות ,לא במחירים
מופרזים .הידיעה פשטה בכל הסביבה כמו אש בשדה קוצים והחלה נהירה למקום 'לזכות בסיגריה'.
השלטונות האיטלקיים ראו זאת כהברחה ועדה סרני ,כדרכה ,הפעילה את קשריה לפתרון הבעייה".
"' ...פרזידנט וורפילד' הייתה אוניית נהרות עם גלגלים שהוחלפו אחר כך במדחפים ,היא הייתה גדולה בעלת נפח
רב ונוחה להעברת מעפילים .היו בה תנאים סניטריים נוחים ,מטבח משוכלל ומקום מתאים למרפאה ,בניגוד
לאניות אחרות .המצב התחיל להיות מתוח אחרי שהבריטים גילו אותה .עדה סרני הפעילה את קשריה עם
השלטונות האיטלקיים ,שבדרך כלל נתנו את עזרתם לעניין ה'העפלה' כל עוד הבריטים לא עמדו בדרכם.
היות שהבריטים גילו את האונייה ,נדרש היה מבצע מיוחד במינו ,כדי להעביר ולספק לאונייה את הדלק ,בעוד
שהמזון היה כבר במחסניה.
אייק אהרונוביץ ,יוסי הראל ואנוכי תיכננו תימרון מתוחכם להתחמקות מהבריטים ולצורך זה ציידנו את האונייה
באביזרים מתאימים .כמו כן ,בדקנו אם ישנה אפשרות לצייד את האונייה באמצעי מיגון ,נגד כל ניסיון אפשרי
להסתערות הבריטים וכיבוש הסיפון על ידם.
על אף שהספינה עדיין לא הייתה מוכנה ,נאלצנו לעזוב את לה-ספציה ולהסתלק מאיטליה במהירות מירבית.
להפלגה זו הצטרפו מיכה ויוסי הראל.
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בהיותי אחראי על התכניות להסבת האונייה ,הפלגתי מפורטו-ונרה לצרפת ואיתי צוות שמנה חמישה נגרים
איטלקיים ,כדי לדאוג לכך ,שהעבודה תתבצע על פי התכנון המקורי.
אניות משחית של הצי האיטלקי ליוו את האונייה עד מרסיי ,גבול המים הטריטוריאליים של צרפת .בתרגיל הסחה
מבריק הצלחנו להשתחרר מהמשחתת האיטלקית וכך הגענו לפורט דה-בוק .אנשינו חיכו לנו במקום ומיד התחלנו
לצייד את האונייה .חמשת הנגרים ואנוכי הצלחנו לצייד את האונייה תוך שעות בלבד וסיימנו את שלא הספקנו
לעשות באיטליה.
" ...רציתי להפליג כמלווה עם ה'אקסודוס' ,אך נתקלתי בסירוב ,כי הממונים עלי הודיעו לי שהספינות 'פאן-יורק'
ו'פאן-קרסנט' הגיעו לאירופה ועלי לחזור לאיטליה להכין את ה'פאן-קרסנט' [הסבת ה'פאן-יורק' התחילה בצרפת
והסבת ה'פאן-קרסנט' התחילה בוונציה; ההסבות נמשכו והסתיימו בנמל קונסטנצה ,רומניה].
לפני שובי לאיטליה ,נסעתי עם פאול שולמן [מתנדב יהודי מארה"ב ,בכיר במשלחת 'המוסד' בארה"ב; שירת
במלה"ע על משחתת ולימים היה המפקד הראשון של חה"י; "הפאנים" היו רשמית בבעלותה של חברה אמריקאית
שבבעלותו של פאול ,ולפיכך היו לאוניות תעודות רשמיות .הוא ואברהם נפגשו לראשונה בוונציה ,על רקע הגעת
ה'פאן-קרסנט' למספנה בנמל .בהסבת "הפאנים" נעזרו בפאול לייעוץ ,ארגון והדרכה] ועם זאביק (גרודצקי) לראות
ולהכיר מקרוב את שתי "הפאנים" ,וכמו כן להיפגש ,בעיירת הקייט 'ביאריץ' ,עם יהושע רבינוביץ ,שאמור היה
להכין את ה'פאן-יורק' בצרפת.
כשהגעתי למילנו ,מסרתי לממונים עלי דו"ח כללי בעניין "הפאנים" וממילנו נסעתי להכין את ה'פאן-קרסנט' ".
* * *
" ...ה'פאן-קרסנט' בהיותה אונייה גדולת ממדים ,מורכבות הכנתה הייתה בכך ,שמוטל היה עלינו לדחוס 7500
איש בדרגשים צפופים בתוך מחסניה.

למעלה מ 7,500 -דרגשי עץ ( )40X180הורכבו בבטן כל אחת מ"הפאנים" לשמש מיטות למעפילים
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כדי שהעולים יוכלו לישון במחסנים ,היינו צריכים לתכנן ולהתקין מערכת אוורור מאסיבית ,אחרת הייתה מתהווה
סכנת חנק לשוהים באונייה.
בעייה כזו לא התעוררה באניות הקטנות ,על-אף שבאניות הקטנות היה חם וצפוף .לשם ביצוע משימה מורכבת
כזאת ,נזקקנו לעזרתו המקצועית של מהנדס ,שהגיע מהחברה האיטלקית 'אנסלדה'.
נראה היה לי ולברצ'יק (דב מגן) ,שיחד עסקנו בהסבת ה'פאן-קרסנט' ,שרצוי להסב אונייה זו באחת המספנות
הגדולות באירופה .כי לצורך ביצוע עבודות אלה ,חיונן זקוקים למספנה שתוכל לטפל באונייה בגודל זה ואמנם
לאחר שבועיים של חיפושים ,מצאו בוונציה מספנה מתאימה.
לא ברור לי מדוע נבחרה דווקא וונציה להכנת האונייה .יתכן ,ששיקול הדעת היה שבמספנה זו ,הספינה לא תבלוט
מבין שאר האוניות.
אבל לא כך היה .עוד לפני שהספקנו להגיע לאונייה ,שתי סירות של שרות הביטחון האיטלקי עגנו לידה ואנשי
הביטחון ערכו בה בדיקות.
הצעתי לעדה סרני להעמיס את כל הציוד על הספינה ולהסתלק במהירות המירבית למקום אחר.
לצורך עבודות ההסבה זקוקים היינו לסיפור כיסוי ,על מנת שלא יוודע הדבר לשלטונות .עם סיפור הכיסוי ,פאול
פנה לאנשי המספנה ואמר ,שיש להעמיס על האונייה עדרי כבשים מאוסטרליה וכי יש לבצע את העבודות על פי
הוראותיו .היות ומדובר בכבשים ,יש להתקין מיכלים רבים למי שתייה ,להתקין אוורור מיוחד ומדפים חזקים מעץ
מתאים ,כמו גם תאי מקלחות ושירותים.
היות ואנשי המספנה ה יו זקוקים מאד לעבודה ,הם הקשיבו לסיפור ולמרות מוזרותו ,הסכימו להרכיב באנוייה את
כל שנדרש מהם.
כל ההכנות הושלמו לקראת ההפלגה .רב-החובל והצוות היו באונייה ,ומה שנותר ,היה לתדלק את האונייה
לקראת הפלגתה.
לאחר שהאונייה תודלקה ,נשמע פיצוץ .רצתי החוצה וראיתי שצד שמאל של החרטום ניזוק .למזלנו הרב ,התעלה
הייתה רדודה .עקב הפיצוץ חדרו מים לאונייה ותוך זמן קצר רק החרטום שקע והגיע לתחתית התעלה .היה ברור
שהייתה זו חבלה שבוצעה על ידי הבריטים.
בוונציה היה מרכז פיקוד של הבולשת הבריטית ,שגילתה את הפעילות שלנו .הם יצרו מגע עם אחד הקצינים
האיטלקים ששרת באונייה ועקב איומים עליו ועל משפחתו ,הוא נאלץ למסור פרטים על שעת ההפלגה .בשלבים
מאוחרים התוודה הקצין בפנינו .היות והבריטים ידעו את שעת ההפלגה ,הם כיוונו את זמן פיצוץ האונייה כך
שיתבצע בלב ים ,מתוך כוונה להטביע אותה.
היינו אמורים לצאת בשעה תשע בבוקר ולתדלק במסוף בריטי .דבר זה לא היה מתאפשר ,לולא היו לאונייה
מסמכים רשמיים אבל ,האונייה התעכבה בנמל משום שהיה חסר בה פריט מסוים ולכן היא לא הפליגה בזמן
שנקבע מראש .כך ,למרבה המזל ,תוכניתם של הבריטים נכשלה והאונייה ניצלה מטביעה .מאוחר יותר התברר
שקומנדר קראב המפורסם ,שהיה בדרגת סגן-אלוף בצי הבריטי ,הוא שהיה אחראי לפיצוץ ולחבלה בהדביקו
מוקש-ים לספינה שלנו .לימים נודע ,שקראב עסק בריגול .באחת מפעולותיו ,הוא ריגל מתחת לסיירת רוסית אשר
עגנה בנמל לונדון ומאז נעלמו עקבותיו ואין יודעים מה עלה בגורלו".
" ...קיימנו דיונים והחלטנו שלא להשתיק את העניין ,אלא להפעיל לחץ על האיטלקים .נקיטת עמדה כזו
התאפשרה לנו ,לאור העובדה ,שהספינה הייתה רשומה על שמו של פאול שולמן .עובדה זו פתחה לפנינו גם את
אפשר ות התדלוק בתחנה בריטית וזאת רק משום שלאונייה היו מסמכים רשמיים והיתר לתדלוק.
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לאור המצב שהחמיר ,שאול אביגור הגיע במיוחד מפריז ועדה סרני ניהלה מגעים אינטנסיביים עם השלטונות
האיטלקיים .הבריטים הפעילו לחצים על השלטונות הפרלמנטריים האיטלקיים ואנו מצדנו ,לא יכולנו לפנות
לאמריקאים ,כי האונייה הייתה רשומה בפנמה ונשאה דגל פנמי.
לאור המצב הנוכחי ,האיטלקים הציעו להעמיד לרשותנו משמר .פאול שולמן שהיה הבעלים של האונייה ,נזקק
לבקש מהאיטלקים רשיון לנשיאת נשק להגנה עצמית ,משום שהבריטים היו בעקבותיו.
הבריטים היו לא רק בעקבותיו של פאול שולמן ,אלא חיפשו גם אותי .באותו זמן זהותי הייתה מוסווית והכירו אותי
בתור אינג'ינר וולטר ,מהנדס האונייה.
המצב הלך והחמיר וחשבתי שיהיה עלי לעזוב את וונציה ,אבל התעודה היחידה שהייתה ברשותי ,הייתה תעודת
פליט על שם שלמה ז'וכוביצקי וחשבתי שעם תעודה זו קשה יהיה לי לעזוב.
אחרי תקרית הפיצוץ נפגשתי עם עדה סרני ,פאול שולמן ושאול אביגור .בפגישה זו התנהלו ויכוחים והתעוררו
שאלות בעניין הביטוח וגורל האונייה .הצוללנים ,שירדו לבדוק את אופי הפגיעה ,מצאו שהפיצוץ היה חיצוני.
במקרה זה אין הביטוח הימי מכסה פגיעה ממוקש ,מה שהיווה עבורנו בעייה".
"  ...לאור האירועים האחרונים ,עדה סרני תמכה במכירת האונייה שחובלה ,כי לטענתה ,כל עוד ניתן היה לעבוד
עם האיטלקים ,רצוי היה להשתמש בספינות קטנות ,שכמותן שטו לרוב במימי איטליה ,וזאת כדי להסוות את
הפעילות שלנו שם .מנקודת מ בטה של עדה ,האוניות הגדולות היו מטרד ומעמסה ,מבחינת כינון היחסים התקינים
עם האיטלקים.
לדעתה ,מצד אחד ,האוניות הגדולות בלטו בשטח והגבירו את האפשרות שהבריטים יגלו אותן ועל ידי כך יגבירו
את הלחץ על האיטלקים ומצד שני ,יגדילו את האפשרות שהבריטים יפעלו נגדנו ,הן במבדוק והן בזמן התדלוק.
נקודה נוספת שעדה הדגישה והעלתה ,כנגד האוניות הגדולות ,הוא הצורך במספנה גדולה להסבת אוניות אלה,
לאניות מעפילים.
אמרתי לשאול אביגור ,שאסור לנו למכור את האונייה וכי עלינו לשפץ אותה ולהשתמש בה למשימות שנועדה להן,
אחרת הבריטים יפרשו את אקט החבלה כהצלחה .הצלחה כזאת תשמש להם תמריץ להמשיך בחבלות ,בשיטה
למנוע את ההעפלה.
שאול אביגור תמך בעמדתי ,בניגוד לדעתה הנחרצת של עדה סרני .פאול שולמן הצטרף לדעת שנינו.
הוחלט לתקן את האונייה ,על אף הקשיים ולמרות הנוכחות הבריטית .לצורך התיקונים נזקקנו למבדוק ומאוחר
יותר היינו זקוקים למקור דלק ולמקום תדלוק לאונייה .התדלוק התאפשר לנו בתחנה בריטית ,משום שאונייה
נשאה דגל פנמי והייתה בבעלות חברה אמריקאית.
על אף כל זאת ,התעוררו קשיים ,היות והבריטים ידעו על יעוד האונייה .אצלנו התעורר החשש ,שהבריטים יחרימו
את תעודת התדלוק שהייתה ברשותו של סוכן האונייה ,תעודה שבלעדיה לא היה מתאפשר לנו לקבל דלק במסוף
הבריטי.
הבריטים ניסו להפעיל עלינו לחץ מכוון נוסף ,והסכימו לספק לנו כמות דלק שתספיק לנו להגיע עד מלטה בלבד.
האיום הבריטי לא מומש ,כי עדה הפעילה את הקשרים שהיו לה עם שלטונות הצי האיטלקי ,פעילותה בנושא זה,
כמו בכל שאר הנושאים ,איפשרו לנו לממש את תוכניותינו .כלומר ,לתקן את האונייה ולאפשר לה להפליג עם כל
מכסת המעפילים שתוכננה [בסוף  1947הפליגה ה'פאן-קרסנטי מוונציה לנמל קונסטנצה ,רומניה ,וה'פאן-יורק'
הפליגה מצרפת והגיעה לשם אחריה .שתי האוניות יצאו את הנמלים בהסכמת המדינות המארחות ,לפי נהלים
בינלאומיים .בקונסטנצה הסתיימו תוך מספר חודשים כל ההתקנות בשתי האוניות] ".
" ...גם הפעם כבפעמים קודמות ,רציתי להפליג עם ה'פאן-קרסנט' כמלווה ,תפקיד שאותו הייתי אמור למלא
כשהגעתי לאיטליה לראשונה.
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וגם הפעם משאלתי זו לא התממשה ,לאור הנסיבות ,בהן היה צורך להכין את הנחתת 'אף-על-פי-כן' ,אחרי שנת
עגינה במפרץ גאטה באיטליה.
עדה סרני פנתה אלי ואמרה ..' :ראה ,אברהם ,לפני שנה נתפשה הנחתת ועכשיו האיטלקים שיחררו אותה .הציוד
עדיין באונייה והיחידי שיודע את התכניות זה אתה .אין ברירה ,אתה מוכרח לצאת ולהרכיב מחדש את כל החלקים
המפורקים.
ואכן ,בזמנו הייתי אחראי על הסבת הנחתת 'אף-על-פי-כן' בלה-ספציה ,לפני שנתפשה על ידי הבריטים ולפני
שהאיטלקים העמידו אותה להתייבש על עוגן.
כמומחה בתחום ההסבה ,נטלת י על עצמי את המשימה ותוך ימים ספורים הבאתי את האונייה למצב תקין והכנתי
אותה להפלגה עבור הפליטים שנמצאו במחנה הממוקם מערבית לרומא".

יש לציין שבמקרים רבים נטלו המלווים לעתיד של הספינה חלק במשימת הסבתה .להלן עדותו של
יהודה "פרא" בן-צור ,שניצח על הסבת הספינה "הזיבלה" – ספינה שנטלה חלק בהפלגת ה'כ"ט
בנובמבר' ומאוחר יותר ביצעה את הפלגת המעפילים תחת השם 'לקוממיות':
" בנובמבר  1947נרכשו באיטליה שתי אוניות –  Maria Christinaו – Sette Fratteli -ע"י בנימין "בן" ירושלמי,
פעיל שטח מעולה של 'המוסד לעליה ב' .באותה עת חזרתי לאיטליה [ ]...נקראתי למשרד 'המוסד' במילנו.
המשימה שהוטלה עלי הפעם – האחריות הכוללת להכנת ספינה והפעלתה מ'אלף עד תף' – משלב תכנון
המתקנים וכלה בהורדת המעפילים בחופי הארץ .וכך ,בתחילת נובמבר  1947מצאתי את עצמי שנית בלה-
ספציה .התרשמתי מיד שמצבה ה"גופני" והמכאני של ' – Sette Fratelliשבעת האחים' ,שכינויה' ,הזיבלה' ,נגזר
מתרגום שמה לאידיש – הוא טוב לאין-ערוך [ממצבה הקשה של ספינה קודמת בשם 'ברק' שהייתה באחריותו].
הייתה זו מפרשית תלת-תרנית עשויה מעץ בעלת קיבולת של כ 350-טון עם מנוע  Ansaldoחדיש שהפיק
מהירות של כ 8-קשרים.
לשמחתי ,הצטרף אלי "עזר כנגדי" ,ידידי עמנואל קצב .את הימים הראשונים הקדשנו למדידות.
האיטלקים" ,המשוגעים" לתארים ,החלו לפנות אלי בתואר "אינג'נרו" .את הערבים הקדשנו לסיכום הממצאים
ותכנון המתקנים ,החל בדרגשים ,מעברים ,פתחי אוורור ומדרגות יציאה/כניסה לשני מחסני הספינה וכלה
במתקנים העיליים ,מטבח ,שירותים "-הישר לים" -ומרפאה .העבודה התנהלה בשתי משמרות – פועלי המספנה
בשעות היום וחלק מאנשי הצוות ,ששמחו לעבוד שעות נוספות ,בערבים .נכנסנו לשגרת עבודה ,שנמשכה מבוקר
עד לילה .התרכזנו בעבודתנו ,שהסתכמה בתכנון "לפי הספר" לקליטת כ 700-מעפילים והיינו מנותקים
מהמתרחש ,לא רק ב"עולם הגדול" אלא גם מהנעשה במערכת ההעפלה והמאבק בארץ" .

